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‘Platina’ voor het echtpaar  
Zeegers - Van Mulken in Kilder 

De gemeente Montferland is  een ‘Platina’ echtpaar rijker.  Op maandag 17 febru-
ari was het echtpaar Zeegers -  Van Mulken maar liefst 70 jaar gehuwd. Met trots 
feliciteerde burgemeester Peter de Baat het echtpaar persoonlijk in verzorgings-
tehuis Sydehem te Zeddam. 

Bij hun eerste ontmoeting, tijdens de ker-
mis in Limburg, sloeg de vlam direct na 
de eerste dans over. De liefde van destijds 
is ook na 70 jaar nog altijd aanwezig en 
voelbaar. Meer dan 40 jaar woonde het 
echtpaar in Kilder. Vrijwilligerswerk stond 
bij beiden altijd hoog in het vaandel. In zijn 
werkzame leven was de heer Zeegers voor 
zijn functie als rubbertechnisch ingenieur 

veel van huis. Hij was ook enige tijd raads-
lid in de gemeente Bergh. Mevrouw Zee-
gers zorgde voor de kinderen en hield zich 
bezig met het vele vrijwilligerswerk. 

Het geheim van een goed huwelijk? ‘Veel 
praten en knuffelen samen!’ 
Van harte gefeliciteerd met deze mooie 
‘Platina’ mijlpaal!

Nestkastjes voor inwoners van de gemeente 
De gemeente Montferland gaat de strijd aan met de eikenprocessierups! Inwoners 
van de gemeente kunnen op 6 maart in ’s-Heerenberg en Didam een nestkastje 
ophalen. Zo leveren we met zijn allen een bijdrage aan de bestrijding van de jeuk-
rups. 

Afgelopen week hing Nestkasten Werk-
groep de Liemers al 200 nestkastjes op 
verspreid binnen de gemeente. Zij gaan 
deze nestkasten ook monitoren. Met deze 
data weet de gemeente of de nestkasten 
gebruikt worden of dat ze de kasten moe-
ten verplaatsen. 

Kastjes voor inwoners
Inwoners kunnen vanaf nu ook hun steen-
tje bijdragen! Op vrijdag 6 maart van 13.00 
tot 16.00 uur liggen voor de inwoners van 
de gemeente nestkastjes klaar bij het Cen-
trumpunt Didam (Raadhuistraat 14) en in 
Gouden Handen te ’s-Heerenberg (Emme-
rikseweg 17). Controleer van tevoren even 
of u eikenbomen in uw tuin of in uw buurt 
heeft, alleen dan is het aantrekkelijk voor u 
om een nestkastje op te halen. Let op: per 
huishouden mag u 1 nestkastje ophalen. De 

voorraad is beperkt, dus wees er snel bij! 
Legitimatie is niet nodig. U ontvangt bij het 
nestkastje een handleiding met tips hoe u 
het kastje ophangt. 

Natuurlijke bestrijdingsmiddelen
Naast nestkasten bestrijdt de gemeente 
de eikeprocessierups met duurzame be-
strijdingsmiddelen zoals Xentari en Ne-
matoden. Nematoden zijn microscopisch 
kleine ongesegmenteerde wormen die 
van nature voorkomen in de bodem. Ook 
verandert de gemeente het maairegiem 
door bermen te verschralen. Hierdoor ont-
staat er een flora en fauna die aantrekke-
lijk is voor insecten, natuurlijke predatoren 
van de rups. Het doel is om een ecologisch 
evenwicht te creëren, zodat de kosten voor 
de bestrijding uiteindelijk weer mee gaan 
vallen. 

Gemeentelijke belastingen
Begin februari heeft u de aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen. Het kan 
zijn dat u geen ‘papieren’ versie via de postbode heeft gekregen. In dat geval heeft 
u zich waarschijnlijk aangemeld bij de ‘Berichtenbox’ van mijn overheid. Dat waar-
deren wij enorm. In de Berichtenbox vindt u dan de digitale aanslag.

Voor het betalen  van de aanslag hebben 
we meerdere mogelijkheden:
• Automatische incasso;
•  U kunt een betalingsregeling met ons 

treffen;
•  Pinnen aan de balie van Burgerzaken tij-

dens de openingstijden;
• Via de QR-code op de aanslag;
• Via Idealbetaling op de aanslag;

Wij gaan er van uit dat de informatie op de 
aanslag juist is. Als dat niet zo is, bel ons dan 
even. Fouten herstellen wij namelijk graag.

Bel ons voordat u bezwaar maakt, het 
kost u niets.
Wilt u bezwaar maken? Bel ons dan van te 
voren even. Samen kijken we dan of u mis-
schien gelijk heeft. Dit scheelt u eventuele 
kosten voor juridische hulp en ook de ge-
meente scheelt dit geld. Ook wanneer u er 
voor zou kiezen om een bedrijf in te schake-

len dat werkt op no-cure-no-pay basis. We 
maken dit graag duidelijk door middel van 
een voorbeeld.

Voorbeeld
Stel u schakelt een bureau in en de 
WOZ-waarde wordt na de bezwaarfase 
met € 10.000,- aangepast. Hierdoor be-
taald u ongeveer € 15,- per jaar minder 
OZB-belasting en  ongeveer € 50,- minder 
door aanpassing van het eigenwoningfor-
fait. Bij inschakeling van een bureau zijn 
de minimale kosten € 261,- en deze kosten 
kunnen voor de gemeente oplopen tot bo-
ven de € 700,-. Dit geld kunnen wij als ge-
meente ook inzetten voor andere zaken. 

Bezwaar maken bij de gemeente kost u 
helemaal niets en van te voren bellen al 
helemaal niet.  Belt u ons via 0316-291 391 
(kies voor belastingen/WOZ). Wij beant-
woorden uw vragen graag.



O p e n b a re  b e ke n d m a k i n ge n
 Ruimtelijke Ordening

Vastgesteld bestemmingsplan “Bloemenbuurt, 
Didam”
Burgemeester en wethouders van Montferland maken, 
ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn 
vergadering van 6 februari 2020 het bestemmingsplan 
“Bloemenbuurt, Didam” gewijzigd heeft vastgesteld.
De Bloemenbuurt is een woonwijk in het noordoosten van 
Didam. Voor de gehele wijk is een stedenbouwkundig plan 
opgezet dat voorziet in een combinatie van renovatie van 
huurwoningen, nieuwbouw en opwaardering van de open-
bare ruimte. In totaal worden 136 woningen gerenoveerd, 
73 woningen gesloopt en 73 woningen teruggebouwd. De 
herinrichting van de openbare ruimte kan grotendeels 
binnen de vigerende bestemmingen plaatsvinden, met 
uitzondering van de nieuwe parkruimte, de (mogelijke) 
aanpassing van de voortuinen bij de huurwoningen en de 
gedeeltelijke verlegging van de Rozenstraat.

Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan ‘Bloe-
menbuurt, Didam’ zijn er 2 wijzigen doorgevoerd, te we-
ten:
1.   Een gedeelte van de bestemming ‘verkeer’ nabij het 

toekomstige appartementencomplex (ter hoogte van 
de Muurbloemstraat 1, 3) is gewijzigd in de bestemming 
groen. Dat betekent dat de nieuwe parkeerplaatsen 
nabij het toekomstige appartementencomplex alleen 
voor auto’s bereikbaar zal zijn vanaf de oostzijde (Iris-
straat) en niet vanaf de Muurbloemstraat.

2.   Om de Rozenstraat (ter hoogte van Rozenstraat num-
mers 46 t/m 52) gedeeltelijk te kunnen verleggen (als 
snelheid beperkende maatregel) is de huidige be-
stemming ‘groen’ omgezet naar de bestemming ‘ver-
keer-verblijfsgebied’. 

Het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende 
stukken ligt met ingang van 27 februari 2020 gedurende 
zes weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis in Didam (Bergvredestraat 10) en is tevens 
via www.montferland.info of www.ruimtelijkeplannnen.
nl te raadplegen. 
Gedurende de bovengenoemde termijn kunnen de hier-
onder genoemde belanghebbenden beroep instellen bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.
-  een belanghebbende die tijdig een zienswijze omtrent 
het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad 
heeft kenbaar gemaakt;
-  een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelij-
kerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze 
tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeente-
raad kenbaar te maken;
-  een belanghebbende, voor zover het beroep wordt in-

gesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad van Mont-
ferland bij de vaststelling van het bestemmingsplan ten 
opzichte van het ontwerp bestemmingsplan heeft aange-
bracht.
Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking daags 
na afloop van bovengenoemde termijn (9.4.2020), tenzij 
binnen de beroepstermijn in samenhang met een inge-
diend beroep een afzonderlijk verzoek om een voorlopige 
voorziening bij de voorzitter van bovengenoemde afde-
ling van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt 
dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied
(vierde herziening), wijziging Melkweg 1 te Beek”.
Burgemeester en wethouders van Montferland, maken 
ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.9a en 3.8 van 
de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 18 februari 
2020 het bestemmingsplan “Buitengebied(vierde herzie-
ning), wijziging Melkweg 1 te Beek” (ongewijzigd ten op-
zichte van het ontwerp) hebben vastgesteld.

Het wijzigingsplan voorziet in de mogelijkheid tot de op-
richting van een woongebouw met minimaal en maxi-
maal twee wooneenheden in het kader van functieveran-
dering naar wonen aan de Melkweg 1 te Beek. 

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met ingang van 27 fe-
bruari 2020 gedurende een termijn van zes weken (tot en 
met 8 april 2020) voor een ieder ter inzage bij de receptie 
van het gemeentehuis, locatie Bergvredestraat 10 Didam 
en is tevens digitaal te raadplegen via www.montferland.
info en/of via www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Gedurende de bovengenoemde termijn kunnen de hier-
onder genoemde belanghebbenden beroep instellen bij 
de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
- een belanghebbende die tijdig een zienswijze omtrent 
het ontwerp wijzigingsplan bij burgemeester en wethou-
ders heeft kenbaar gemaakt;
- een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelij-
kerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar
zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan bij burge-
meester en wethouders kenbaar te maken.

Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na 
afloop van bovengenoemde termijn, tenzij binnen de be-
roepstermijn in samenhang met een ingediend beroep 
een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening 
bij de voorzitter van bovengenoemde afdeling van de 
Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in 
werking voordat op dat verzoek is beslist.

 Bouwen
Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Centrumplan Didam, 6942; het kappen van bomen (ont-

vangen 17-02-2020)
-  Frankenstraat 42 te ’s-Heerenberg, 7041 VE; het plaat-

sen van een dakkapel (ontvangen 17-02-2020)
-  Grote huilakker te Didam, 6942 RC; het oprichten van 

een woning en het aanleggen van een uitrit (ontvangen 
19-02-2020)

-  Kerkhuisstraat 7 te Beek, 7037 DP; het plaatsen van een 
dakkapel (ontvangen 19-02-2020)

-  Lange Klauwenhof 12 te Didam, 6942 HZ; het kappen 
van 3 eikenbomen (ontvangen 17-02-2020)

-  Lengelseweg te ’s-Heerenberg, 7041; het oprichten van 5 
woningen (ontvangen 14-02-2020)

-  Oldegoorweg 1 te Didam, 6942 PC; het aanleggen van 
een paardrijbak (ontvangen 14-02-2020)

-  Oude Beekseweg 45 te Didam, 6942 JA; het plaatsen 
van een erfafscheiding/ geluidsscherm (ontvangen 14-
02-2020)

Tegen deze aangevraagde omgevingsvergunningen kunt 
u nog geen bezwaarschrift indienen. Wel kunt u de des-
betreffende stukken vanaf heden op afspraak inzien op 
locatie Didam, Bergvredestraat 10.

Aanvaarding melding sloopvoornemen met 
voorwaarden
-  Linthorsterstraat 2 te Stokkum, 7039 CR; het slopen van 

een gedeelte van de schuur (verzonden 17-02-2020). 
Rechtsmiddel: bezwaar

Aanvaarding gebruiksmelding
-  Wehlseweg 36 te Didam, 6941 DM; het melden van 

brandveilig gebruik (verzonden 17-02-2020) 

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
-  Onderlangs 4 te Braamt, 7047 CD;  het vervangen van 

het dakbeschot, pannen en isoleren van het dak (ver-
zonden 14-02-2020)

Buiten behandelingstelling  aanvraag  
omgevingsvergunning
-  Industriestraat 6 te ’s-Heerenberg, 7041 GD; het verho-

gen van de bestaande bedrijfsruimte (verzonden 18-02-
2020) Rechtsmiddel: bezwaar

-  Julianastraat 39 te Didam, 6942 BB; het bouwen van een 
schuur (verzonden 18-02-2020) Rechtsmiddel: bezwaar

-  Lichtenhorststraat 35 te Didam, 6942 GS; het intern 
aanpassen van de begane grond en veranderen van 
showroom naar kantoren en op overslagbedrijf (verzon-
den 17-02-2020) Rechtsmiddel: bezwaar

Politieke Avond
Politieke Avond Montferland 5 maart gaat niet door.

De eerstvolgende Politieke Avond Montferland vindt plaats op 19 maart aan-
staande. Heeft u vragen over de gemeenteraad of over de Politieke Avond Mont-
ferland? Neem dan telefonisch contact op met de griffie: 0316-291378 of via  
griffie@montferland.info

Adviescommissie bezwaarschriften
Hoorzitting donderdag 5 maart 2020

De volgende bezwaarschriften zullen worden behandeld door de Adviescommissie be-
zwaarschriften in een hoorzitting in het gemeentehuis, Bergvredestraat 10 te Didam:
18.00 uur:   Het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college van burge-

meester en wethouders van Montferland, inhoudende de stillegging van 
bouwwerkzaamheden op het perceel Wehlseweg 19, 19a, 19b, 19d t/m 19f, 
21 a t/m f te Didam.

19.00 uur:   Het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college van burgemees-
ter en wethouders van Montferland, inhoudende een omgevingsvergunning 
voor het realiseren van een opening in de Kloostermuur bij het kloosterpark 
ter hoogte van het Kloosterhof te ‘s-Heerenberg. 

Deze hoorzitting is openbaar. De procesdossiers zijn niet openbaar. Voor nadere informa-
tie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de adviescommissie bezwaarschrif-
ten tel. (0316) 291 315.



VRAGEN, STUKKEN INZIEN OF 
ZIENSWIJZE INDIENEN?
Heeft u vragen of wilt u de in de open-
bare bekendmaking genoemde stukken 
inzien? Wij adviseren u eerst telefonisch 
contact met ons op te nemen en een af-
spraak te maken. Gedurende de inzage- 
termijn kunt u schriftelijk of mondeling 
zienswijzen indienen.

BENT U HET NIET EENS MET EEN 
BESLUIT?
In dat geval adviseren wij u om eerst te-
lefonisch contact met ons op te nemen. 
We nemen samen met u het besluit door. 
Als we er niet uitkomen, kunnen belang-
hebbenden een bezwaarschrift indienen 
bij de gemeente of een beroepschrift bij 
een rechter (zie: www.rechtspraak.nl).  

Zorgt u ervoor dat u het bezwaar- of 
beroepschrift indient binnen zes weken 
na de dag dat het besluit op de wettelijk 
voorgeschreven wijze is bekendgemaakt 
(bijvoorbeeld door toezending aan de-
gene die het besluit heeft aangevraagd). 
Daarmee voorkomt u dat het niet meer 
behandeld wordt.

BEZWAAR
U kunt uw bezwaarschrift digitaal  
indienen. Op www.montferland.info/
bezwaarmaken vindt u het formulier 
‘bezwaarschrift indienen’ en daar treft 
u alle informatie aan. Voor het digitaal 
indienen van een bezwaarschrift heeft 
u een DigiD inlogcode nodig. U kunt uw 
bezwaarschrift ook schriftelijk indienen. 
Uw bezwaarschrift stuurt u aan het in 

de bekendmaking genoemde bestuurs-
orgaan. Meestal is dat het college van 
burgemeester en wethouders, (heffings- 
ambtenaar, burgemeester of de raad) 
van de gemeente Montferland. De ter-
mijn van indiening van een bezwaar-
schrift is zes weken en gaat in op de dag 
nadat het besluit op de wettelijk voorge-
schreven wijze is bekendgemaakt (vaak 
de verzenddatum). Het bezwaarschrift 
moet voorzien zijn van: de handtekening 
en naam van de indiener, de datum, een 
omschrijving van het aangevochten be-
sluit en de gronden van het bezwaar.

BEROEP
U kunt uw beroepschrift schriftelijk in-
dienen bij de in de bekendmaking ge-
noemde rechter. De termijn van indie-

ning van een beroepschrift is zes weken 
en gaat in op de dag nadat het besluit 
is bekendgemaakt. Het beroepschrift 
moet voorzien zijn van: de handtekening 
en naam van de indiener, de datum, een 
omschrijving van het aangevochten be-
sluit en de gronden van het beroep.

VERZOEK VOORLOPIGE  
VOORZIENING
Het indienen van een bezwaar- of be-
roepschrift heeft geen schorsende wer-
king. Dat betekent dat het besluit blijft 
gelden in de tijd dat het bezwaar- en 
beroepschrift in behandeling is. Voor 
sommige zaken duurt die weg te lang, 
gelet op uw belangen. In spoedeisende 
gevallen kan dan daarnaast een voor-
lopige voorziening getroffen worden. U 

kunt een schriftelijk verzoek om voor-
lopige voorziening sturen naar de voor- 
zieningenrechter van de Rechtbank Gel-
derland, Afdeling Bestuursrecht, Post-
bus 9030, 6800 EM Arnhem, of anders 
de in de bekendmaking genoemde Voor-
zitter van de afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag.

U kunt ook digitaal het beroep- en 
verzoekschrift indienen bij genoemde 
rechtbank via http://loket.rechtspraak.
nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel 
beschikken over een electronische hand-
tekening (DigiD). Kijk op de genoemde 
site voor de precieze voorwaarden.

O p e n b a re  b e ke n d m a k i n ge n  -  ve r vo lg
Verleende omgevingsvergunning
-  Arnhemseweg 1 te Beek, 7037 CG; het vervangen van de 

bestaande omheining van het weiland,  in een veekeren-
de houten omheining (verzonden 20-02-2020). Rechts-
middel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning, activiteiten 
bouwen,  handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening en aanleggen van een uitweg
-  Zuider Markweg 34 te Beek, 7037; het oprichten van een 

woning + bijgebouwen (verzonden 18-02-2020) Rechts-
middel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning, activiteiten 
bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening
-  Koningsweg 5a te Didam, 6942 NV; het bouwen van 

een woning (verzonden 19-02-2020) Rechtsmiddel: be-
zwaar

 Milieu
Melding Algemene Maatregel van Bestuur
Burgemeester en wethouders maken op grond van het 
bepaalde in artikel 8.41, 4e lid, van de Wet milieubeheer 
bekend dat de volgende melding is ingediend op grond 
van:

het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieube-
heer voor de Zinderberg 3 in Kilder.

De melding betreft het beëindigen van de varkenshouderij 
en het houden van rundvee.

Het Activiteitenbesluit is van toepassing.

Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na pu-
blicatie.

Melding Algemene Maatregel van Bestuur
Burgemeester en wethouders maken op grond van het 
bepaalde in artikel 8.41, 4e lid, van de Wet milieubeheer 
bekend dat de volgende melding is ingediend op grond 
van:

het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieube-
heer voor de Doetinchemseweg 13 te Loerbeek.

De melding betreft het emissiearm maken van bestaande 
varkensstallen.

Het Activiteitenbesluit is van toepassing.

Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na pu-
blicatie.

 Burgerzaken
Vertrokken naar onbekende bestemming.
Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is geble-
ken dat onderstaand(e) perso(o)n(en) niet meer op het 
adres woont/wonen waar zij volgens de Basis Registra-
tie Personen staan ingeschreven. Het college van burge-
meester en wethouders heeft besloten de bijhouding van 
de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit 
betekent dat zij daardoor formeel niet meer op dat adres 
staan ingeschreven.

Rechtsmiddel: Bezwaar

Voorletters en 
geslachtsnaam

Adres Datum 
besluit

A.M. Chanarz Kilderseweg 27,
Zeddam

13-02-2020

R.M. Janiak Kilderseweg 27, 
Zeddam

14-02-2020

W.P. Klumpen Linthorsterstraat 1, 
Stokkum

14-02-2020


